
 

Hoogwegt Poland sp. z o.o. . 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 

października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Hoogwegt Poland sp. z o.o. (dalej: Spółka) poniżej przedstawia informację o realizowanej 
strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 
r. w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami) 
(dalej: ustawa o CIT). 
 
 
1) informacje o stosowanych przez podatnika:  

 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 

 
Spółka realizuje szereg procesów dotyczących zarządzania funkcją podatkową, które mają 

zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z prawa podatkowego w sposób prawidłowy 

i terminowy oraz zagwarantować Spółce bezpieczeństwo podatkowe. 

Wewnętrzne procesy i struktura organizacyjna Spółki zapewniają wykonywanie funkcji 

podatkowej w sposób prawidłowy, wskazują na podział obowiązków oraz regulują stosunek 

nadrzędności i podrzędności służbowej, a także nadzór nad podmiotami zewnętrznymi 

realizującymi wybrane funkcje dotyczące rozliczeń podatkowych. 

Spółka nie angażuje się w inicjatywy ryzykowne podatkowo i nie podejmuje działań z zakresu 

tzw. optymalizacji podatkowej lub unikania opodatkowania. Tym samym działania Spółki w 

zakresie podatków prowadzone są w sposób zmierzający do minimalizacji zagrożeń oraz ryzyk 

podatkowych. 

 
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 
podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 
 
2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a 
§ 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 

• podatek dochodowy od osób prawnych - Spółka terminowo składała deklaracje 

podatkowe, informacje podatkowe i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek 

dochodowy oraz – jako płatnik - z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów (WHT) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT; 

• podatek od towarów i usług – Spółka była podatnikiem VAT czynnym, składała 

deklaracje podatkowe i dokonywała wpłat z tytułu VAT w terminach określonych w 

odpowiednich przepisach; 



 

• podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka, jako płatnik, terminowo dokonywała 

płatności tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wywiązywała 

się ze składania deklaracji i informacji podatkowych;  

 

Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie posiada zaległości podatkowych.  

 
W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka 
przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o jednym schemacie 
podatkowym, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych, dotyczącą wypłaty zysku w formie dywidendy. 
 
 
3) informacje o: 

 
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka 
zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 
pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

• sprzedaż towarów do RU-MI S.A.R.L. 

• sprzedaż towarów do Havero Hoogwegt B.V. 

• sprzedaż towarów do Hoogwegt International B.V. 

• sprzedaż towarów do Hoogwegt Cheese B.V. 
 

oraz 
 

• zakup towarów od RU-MI S.A.R.L. 

• zakup towarów od Hoogwegt International B.V. 
 

 
b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 
powiązanych  
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 

planowała ani nie podejmowania działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

 



 

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

 
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 

składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 

Ordynacji podatkowej. 

 

 
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka 
złożyła jeden wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (indywidualnej interpretacji podatkowej) w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych płatnika w 
związku z określonymi świadczeniami przysługującymi pracownikom Spółki. 

 
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i 

usług 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 

składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 

Ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 722 i 1747) 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 
składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 722 i 
1747). 

 
5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 
Ordynacji podatkowej. 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Spółka nie 

dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j 

ust. 2 na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 
 

 


